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– nám nevadí, že má už dva roky milence a vy o tom ještě nevíte.

ORIN 100x100 mm 4B 2019 „Manželka“

NÁCHOD  |  JAROMĚŘ  |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.

www.stamont.eu         800 404 010

Věrnostní sleva 
pro každého

...ano, i vaši manželku

www.videonadvd.eu

ZACHRAŇTE 
VZPOMÍNKY

Máte na starých 
videokazetách cenné 

záznamy, které už 
nemáte na čem

přehrát?

,
Vaše záznamy

převedu na DVD 
nebo Flash disk.

Převedu i záznamy 
z kazet do kamery.

Rychle a levně.
Tel.: 777 554 484

AKCE: ČERVEN 2019
charBIT ELAST PV S42 FINAL natur šedý  
natavitelný vrchní pás z asfaltu modifi kovaného SBS

121,- Kč/m2

původní cena 145,70 Kč/m2

charBIT asfaltový střešní šindel 
OBDÉLNÍK - různé barvy

149,50 Kč/m2

původní cena 184,- Kč/m2

Tablety do bazénu 3v1
dezinfekce, vločkování, proti řasám

180,- Kč za 1 kg
410,- Kč za 2,4 kg

Křemenný písek do fi ltrace 25 kg 
do pískových fi ltrací

163,- Kč

Z nestandardů vybíráme:
charBIT V60 S35 - 40 (Bitagit)
natavitelný pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné rohože

39,- Kč/m2

charBIT HOBBY střešní šindel HEXAGONAL
hnědý; 3,5 m2/balení

80,- Kč/m2

Uvedené ceny jsou včetně DPH - platí do vyprodání zásob.

PODNIKOVÁ PRODEJNA - Čestice 169 (u kruhového objezdu)
Od dubna otevřeno: Po–Čt 7.00–17.00 • Pá 7.00–18.00
tel: 494 383 193, mobil: 774 170 343, e-mail: prodejna@charvat.cz      

V podnikové prodejně také: • vrchní natavitelné asfaltové pásy V60 S4 
FINAL - různá barevná provedení • natavitelné pásy z asfaltu modifi ko-
vaného SBS • samolepící asfaltové pásy • asfaltové izolační výrobky 
PARAMO (penetraly, gumoasfalty, refl exoly, lutexy) • hřebíky - lepeňáky
• NOVĚ PRODEJ PLYNU 2 kg a 10 kg • silný úklidový papír + zakrývací 
mikrotenová fólie za výhodné ceny • silný ALOBAL NA GRILOVÁNÍ 
• písek do fi ltrace • asfaltová obalovaná směs za studena • a ještě více…




